
 

 

Bezpečnostná stratégia SR: nové výzvy, nové riešenia? (II. panel) 

Hosťami druhého panelu Slovenského bezpečnostného fóra 2017 boli Róbert Ondrejcsak, 

štátny tajomník Ministerstva obrany SR, Martin Sklenár, riaditeľ Odboru bezpečnostnej 

politiky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR, ktorý v úlohe rečníka 

zastúpil generálneho riaditeľa Politickej sekcie MZVaEZ Martina Jakubócyho, a Dušan 

Fischer, výskumný pracovník Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Všetci 

menovaní spoločne diskutoval na tému „Bezpečnostná stratégia SR: nové výzvy, nové 

riešenia?“.  

Na úvod diskusie štátny tajomník Ondrejcsák vysvetlil, ako sa Ministerstvo obrany SR 

dostalo k vypracovaniu strategických dokumentov. Podotkol, že nová bezpečnostná a obranná 

stratégia Slovenska sú v podstate hotové, pričom sa zároveň vyjadril, že sú v nich obsiahnuté 

všetky najdôležitejšie elementy reflektujúce súčasnú bezpečnostnú situáciu vo svete a v 

regióne. Taktiež dodal, že najdôležitejším partnerom Ministerstva obrany bolo pri 

koncipovaní obrannej stratégie SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí.  

Martin Sklenár pokračoval vyjadrením dôvery v pokračovanie dialógu o bezpečnosti v NR SR 

aj napriek tomu, že oba dokumenty z ktorých vyššie spomínané stratégie vychádzajú sú už 

hotové. Dodal, že pri príprave boli do úvahy vzaté závery z diskusií s verejnosťou a 

odborníkmi, počas ktorých boli témami nové bezpečnostné hrozby a spôsoby, ako im predísť. 

Dušan Fischer nadviazal ozrejmením rozdielov medzi obrannou, vojenskou a bezpečnostnou 

stratégiou štátu. „Bezpečnostná situácia sa zhoršila. V súčasnosti musíme čeliť novým 

hrozbám, terorizmu, dezinformáciám,“ pokračoval Fischer. Na záver uviedol, že všetky 

strategické dokumenty SR jasne definovali pro-atlantickú orientáciu, NATO ako garanta 

bezpečnosti a potrebu investovať do vlastnej obrany. Rozhodujúcim faktorom zostáva 

implementácia týchto dokumentov a v nich obsiahnutých cieľov.  

Nasledoval priestor na otázky z auditória. Prvou z nich bola otázka, či sme vďaka novej 

obrannej a bezpečnostnej stratégii dostatočne pripravení na všetky hrozby. Štátny tajomník 

Ondrejcsák odpovedal slovami, že strategické dokumenty obsahujú konkrétne kroky v 

prípade hrozby. Kľúčovú úlohu v situáciách ohrozenia zohráva strategická komunikácia. 

Dodal, že Slovensko chce aj naďalej prispievať ku kolektívnej bezpečnosti európskeho  



 

 

priestoru, konkrétne 1,6 percentami HDP do roku 2020 a do roku 2024 dokonca 2 percentami. 

Pritom sa však vynára otázka, či je takáto miera investícii dosiahnuteľná, no zatiaľ to nikto 

nespochybnil.  

Reagujúc na ďalšiu otázku z auditória, štátny tajomník Ondrejcsák zdôraznil, že analýza 

predchádzajúca vypracovaniu bezpečnostnej stratégie vzniká z obrovského kvanta informácii. 

Nie je to nič vymyslené a nie je to ovplyvňované nejakou ideológiou. Analýza je založená na 

faktoch a na číslach. Dušan Fischer dodal, že všetky spomínané stratégie sú detailne 

vypracované a teraz je na každom ministerstve, aby si osvojilo články, ktoré sa ho týkajú a 

aby ich dokázalo dostatočne implementovať vo svojom sektore. Na záver zaznela otázka, 

ktorá sa opäť týkala potenciálnych hrozieb, tentokrát však, či sú na nich dostatočne 

pripravený občania Slovenska. Diskutujúci sa zhodli, že verejnosť je príliš málo informovaná 

o téme obrany a bezpečnosti a že je nutné podporovať výučbu s cieľom, aby občania získali 

aspoň základné vedomosti o bezpečnosti a vnútornej obrane. 


